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BAB I  

Pendahuluan 
Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) 

merupakan laporan yang berisi laporan dasar pendekatan dan konsep perancangan 

yang aplikatif, yang menjadi dasar mahasiswa untuk mengembangkan judul yang 

di ambil ke dalam bentuk desain.  Berupa pengembangan dari berbagai macam 

aspek yang di jabarkan dalam bentuk makro ke mikro yang dianalisa secara 

global, terhadap objek/ judul  yang diangkat. 

 

1.1 Pengertian Judul 

Ditinjau dari arti masing-masing kata, judul “Pusat Penelitian dan 

Pariwisata Minat Khusus Karst di Kawasan Giritontro Kabupaten 

Wonogiri” adalah sebagai berikut : 

Pusat : Pokok pangkal atau yang menjadi pumpunan 

(berbagai urusan, hal, dan sebagainya). (Tim 

Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

1991). 

Penelitian : 1. Kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa, 

penyajian data yang dilakukan secara 

sistematik dan obyektif untuk memecahkan 

suatu persoalan atau menguji suatu hipotesa 

untuk pengembangan prinsip-prinsip umum. 

(Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 1991). 

2. Proses kegiatan yang murni dilakukan untuk 

mendapatkan pengetahuan. (OECD, The 

Meansurement of Scientific and Technical 

Activities, 1970). 

Dan  : Penghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa, 

dan kalimat) yg setara, yg termasuk tipe yg 



sama serta memiliki fungsi yg tidak berbeda. 

(Kamus Digital Indonesia,2009). 

Pariwisata : Kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan 

untuk rekreasi, pelancongan, turisme. Lokasi 

kegiatan pariwisata yang menunjukan ruang 

lingkup pariwisata tersebutterbatas pada 

bidang-bidang tertentu saja. (Kamus Digital 

Indonesia,2009) 

Minat : Kecenderungan hati yang tinggi terhadap 

sesuatu, gairah dan keinginan (Kamus Digital 

Indonesia,2009) 

Khusus : Spesifik, khas, istimewa, hal yang tidak umum.  

(Kamus Digital Indonesia,2009). 

Karst : 1. ‘Krst / krast' merupakan nama daerah di 

perbatasan antara Yugoslavia dengan Italia 

Utara, dekat kota Trieste. Selain itu ada pula 

yang menyebutkan bahwa istilah karst 

berasal dari bahasa Slovenia, terdiri dari kar 

(batuan) dan hrast (oak) (Karst Research of 

Slovenia, 2008).  

2. Penyebutan secara umum suatu kawasan 

yang menunjukkan fenomena alam yang 

terjadi karena perpecahan batu 

gamping/kapur, dolomite, gypsum atau 

garam oleh air hujan, es yang mencair, 

aliran sungai ataupun aliran air bawah tanah. 

(Samodra, 2001). 

Di : Menunjukan tempat (WJS. Poerwodarminto, 

1980). 

Kawasan : Daerah atau Wilayah yang memiliki ciri 



 tertentu. (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 1991). 

Giritontro 

 

: Pemerintahan Kecamatan di daerah Kabupaten 

Wonogiri. (www.jateng.go.id, 2008). 

Kabupaten Wonogiri : Pemerintahan Tingkat II di Propinsi Jawa 

Tengah. (www.jateng.go.id, 2008). 

 

Maksud dan Pengertian Judul 

Perencanaan dan perancangan suatu pusat penelitian dengan 

penekanan kepada aspek pengelolaan kawasan yang memiliki kompleksitas 

objek dan bentuk ornamen karst yang mewakili kawasan karst  di daerah 

tropis, serta guna pengembangan kegiatan informasi, pengkajian dan 

pendidikan serta pariwisata tematik mengenai pelestarian keanekaragaman 

hayati kawasan karst Gunung Sewu bagian tengah yaitu kawasan Giritontro 

Kab. Wonogiri sebagai salah satu keunikan ekosistem  yang dimiliki 

kawasan karst Indonesia. 

 

1.2 Latar Belakang 

Pengembangan dari berbagai macam aspek yang di jabarkan dalam 

bentuk makro  ke mikro yang dianalisa secara global, terhadap objek/ judul  

yang diangkat, yang kemudian disajikan kedalam bentuk desain bangunan. 

 

1.2.1 Tinjauan Umum Sejarah Karst. 

Karst adalah nama kawasan batu gamping di daerah 

Yugoslavia. Dimana akhirnya nama ini dipakai untuk menyebut secara 

umum suatu kawasan yang menunjukkan fenomena alam yang terjadi 

karena perpecahan batu gamping/kapur, dolomite, gypsum atau garam 

oleh air hujan, es yang mencair, aliran sungai ataupun aliran air bawah 

tanah yang menghasilkan formasi atau bentuk celah, lubang, gua dan 

saluran-saluran air. (Samodra, 2001).  



Batuan karbonat atau yang lebih dikenal dengan batu gamping 

adalah jenis batuan sedimen yang umumnya terbentuk di lingkungan 

laut (dangkal) dibentuk oleh koloni dari jenis terumbu yang telah mati, 

kemudian terjadi pengangkatan koloni tersebut menjadi batu gamping 

setelah mengalami proses kimia dengan bentuk pembatuan, terjadi 

berdasarkan ruang dan waktu geologi yang tersedia, yakni dalam 

rentang waktu jutaan tahun. Kumpulan sedimen gamping yang 

terangkat terlarut oleh pengikisan air sehingga menjadi kawasan yang 

di sebut kawasan karst. 

Ekosistem karst merupakan keseluruhan komponen abiotik, 

biotik, dan budaya yang berada di bentang alam kawasan karst. 

Bentang alam karst dalam hal ini merupakan kawasan berbatuan 

gamping, dolomit, marmer, batuan garam, dan gipsum yang telah 

mengalami proses karstifikasi.  
 

1.2.2 Tinjauan Umum Kawasan Karst di Indonesia.  

Sebaran karst yang terdapat di Indonesia, tersebar mulai 

Sumatera hingga Papua, jika dijumlahkan mencapai 154.000 km2 

(Surono dkk,1999). Umur batuan beragam paling tua atau disebut 

dengan Devon (istilah dalam Geologi) antara 410-360 juta tahun 

(Rusmana dkk, 1997), sebagian lagi masih terbentuk hingga sekarang 

yaitu didaerah-daerah pesisir pantai seperti Kawasan Karst Maros 

Sulawesi Selatan,  Pantai Barat Aceh, Sangkulirang Kalimantan Timur 

dan Gunung Sewu Jatim-Jateng-DIY. Yang tebalnya bisa mencapai 

puluhan hingga ribuan meter seperti pegunungan karst yang menyusun 

pegunungan tengah Papua. 

Setiap kawasan karst utama seperti  (Sinamar, Kyantan, 

Takung di Sumatra; Kalapanunggal, Karang Bolong, Gunung Sewu di 

Jawa; Maros dan Boneo di Sulawesi; Sangulirang, Meratus di 

Kalimantan, Doberai, Fak Fak, Kumawa di Papua), mempunyai 

dominasi bentuk tertentu, namun pada umumnya kedua bentuk 



tersebut mendominasi, ini yang membedakan kawasan karst Indonesia 

dengan yang ada di dunia. 

 

1.2.3 Tinjauan Umum Kawasan Karst Gunung Sewu 

Karst Gunung Sewu terbentang sepanjang 85 km dari timur ke 

barat, mulai dari Pantai Parangtritis di Daerah Istimewa Yogyakarta 

hingga Pantai Teleng Ria, Pacitan Jawa Timur. Di sebelah selatan, 

Karst Gunung Sewu berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Ke 

arah utara Waduk Gajah Mungkur Wonogiri Jawa Tengah, lebar 

kawasan Karst Gunung Sewu bervariasi antara 10 Km sampai 29 Km 

dengan luas sekitar 1300 km2. Ketinggian berkisar dari 0 hingga 512 

m di atas permukaan laut, dan bagian yang paling tinggi terpusat 

sekitar 25 Km dari garis pantai. (Kementrian Lingkungan Hidup 

RI,2007). 

Dari aspek geomorfologi, ekosistem Karst Gunung Sewu 

merupakan salah satu tipikal morfologi karst yang menjadi acuan 

penting bagi kajian karst geomorfologi. Karst Gunung Sewu 

menyimpan rekaman proses-proses geologi dan geomorfologi dari 

pembentukan Pulau Jawa. Karst Gunung Sewu juga merupakan batuan 

penyimpan air yang sangat penting bagi kehidupan di dalamnya. 

Secara biotik, ekosistem Karst Gunung Sewu merekam evolusi fauna 

yang penting dan sekaligus merekam tahapan kerusakan biodiversitas. 

Secara budaya, ekosistem karst Gunung Sewu merekam perjalanan 

budaya nenek moyang manusia di Pulau Jawa.  

 

1.2.4 Tinjauan Umum Kawasan Karst di Kabupaten Wonogiri. 

Kabupaten Wonogiri termasuk salah satu dari 35 (tiga puluh 

lima) Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Tengah yang pembentukannya 

ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Tengah (www.wonogiri.go.id, 2008).  



Secara umum daerah ini beriklim tropis, mempunyai 2 musim 

yaitu penghujan dan kemarau dengan temperatur rata-rata 24° C 

hingga 32° C.  Banyaknya gua yang kaya akan sungai bawah tanah 

yang belum dieksplorasi, keunikan biota gua, sosial budaya 

masyarakat sekitar terhadap kawasan di wilayah Kabupaten Wonogiri. 

Pengembangan kawasan wisata pendidikan yang terkait dengan 

Karst sebagai aplikasi dari peningkatan pengembangan sarana 

penelitian dan pendidikan lingkungan yang berkelanjutan. 

 

1.2.5 Tinjauan Umum Kawasan Karst di Giritontro 

Kecamatan dengan luas 61,63 km² ini memiliki Jumlah 

penduduk 20.295 (2003)  - kepadatan 329 jiwa per km² (2003) secara 

geografis terletak pada garis lintang 8°10' sampai 8 °13' dan garis 

bujur 110°43' sampai 110°45' (www.wekipidia.com/giritontro.htm).  

Kecamatan yang memiliki ketinggian antara 100-150 mdpl ini dapat 

dikatakan termasuk daerah dataran rendah yang memiliki banyak 

potensi alam yang belum dikelola dengan baik. 

Secara morfologi karst Giritontro sama dengan kawasan karst 

pada wilayah Gunung Sewu lainya, akan tetapi yang menjadikan 

Giritontro unik adalah terdapatnya bekas aliran Sungai Bengawan Solo 

Purba yang muncul kepermukaan dan bermuara ke Pantai Sadeng 

Gunung Kidul, kemudian secara geologi berubah. Aliran Sungai 

Bengawan Solo berbalik arah ke utara sehingga bermuara ke Tuban 

Jawa Timur.     
 
 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan 

1. Merencanakan dan mendesain Pusat Penelitian Kawasan Karst 

sebagai media pendidikan dan Pariwisata minat khusus mengenai 

kawasan karst Indonesia khususnya kawasan karst Gunung Sewu. 



2. Sebagai pusat data kawasan Karst Indonesia,  baik potensi, 

pengelolaan serta perlindunganya. 

3. Semakin menumbuhkan minat peneliti untuk melakukan penelitian 

di kawasan karst apabila ada infrastruktur  satu atap yang dapat 

mewadahi. 

 

Sasaran 

1. Pusat penelitian dan pengelolan mempermudah akses informasi 

mengenai potensi kawasan karst guna disebarluaskan pada 

masyarakat.   

2. Perencanaan dan perancangan guna keperluan riset edukatif, yang 

didalamnya ditata berbagai sarana dan prasarana yang mendukung. 

3. Merencanakan dan membuat ruang-ruang untuk publik dalam 

mengakses informasi dan  potensi yang ada dalam bentuk wisata 

pendidikan serta pariwisata minat khusus mengenai kawasan Karst. 

 

1.4 Lingkup Pembahasan 

Agar penyampaian tujuan dan sasran dapat tercapai maka lingkup 

pembahasan di bagi pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Membahas kondisi umum keadaan karst secara umum baik 

potensi dan pengelolaan di Indonesia, Gunung Sewu dan Karst 

Gunung Sewu wilayah Giritontro. 

2. Membahas Tentang Pusat penelitian karst di dunia dan 

Indonesia serta pusat pendidikan lingkungan hidup sebagai 

acuan perencanaan dan perancangan. 

3. membahas tentang kawasan dan bangunan dari sudut pandang 

arsitektur yang meliputi guna dan citra bangunan serta lokasi 

bangunan tersebut berada. 

 

 

 



1.5 Batasan Masalah 

- Mendesain Pusat penelitian sebagai media pendidikan, serta 

pariwisata minat khusus  mengenai pelestarian geodiversity dan 

biodiversity  kawasan karst. 

- Perencanaan dan perancangan pusat penelitian dan pengelolaan Karst 

di Kab. Wonogiri dalam konsep arsitektur tradisional dengan 

harapan dapat menjadi Ikon Kabupaten Wonogiri. 

 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang diterapkan pada perencanaan dan perancangan desain 

bangunan Pusat Penelitian Karst di Giritontro, Yaitu : 

1. Metode Observasi 

Mengadakan observasi dilapangan secara langsung guna 

mendapatkan data-data yang akurat dan spesifik dilapangan. 

2. Metode Interview 

Pencarian data dengan cara bertanya langsung kepada masyarakat 

atau instansi yang mengetahui sejarah dan pemanfaatan kawasan 

Giritontro. 

3. Kajian Literatur 

Perolehan data dengan mencari sumber seperti buku-buku refrensi 

dan pencarian melalui situs di internet. 

4. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan cara menampilkan dan mengabadikan 

bentuk visual melalui objek gambar/foto. 

5. Studi Komparasi 

Membuat perbandingan dengan kompleks sejenis yang ada sebagai 

dasar standarisasi dalam membuat perencanaan dan perencangan  

pusat penelitian karst di Wonogiri. 

 

 

 



1.7 Sumber data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung dari 

sumber data asli objek penelitian 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara 

tidak langsung melalui media masa, literatur dan sebagainya yang 

berkaitan dengan permasalahan. 

 

1.8 Metodologi  Pembahasan 

1. Analisis. 

Merupakan penguraian terhadap permasalahan yang berdasarkan 

data yang terkumpul dan analisis berdasarkan pada landasan teori 

yang relevan dengan permasalahan. 

2. Sintesis. 

Penyusunan hasil analisis dalam bentuk kerangka yang terarah dan 

terpadu berupa diskripsi konsep perencanaan dan perancangan 

sebagai permasalahan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


